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Fackförbunden säger nej till privatisering
av palliativ vård
De stora sjukvårdsfacken vill inte privatisera den specialiserade palliativa
vården i sydvästra Skåne. Vid ett samverkansmöte mellan Region Skåne och
fackförbunden den 20 november förklarade sig representanterna för
Läkarförbundet, Vårdförbundet, Sacorådet, Akademikerrådet och Vision sig
alla oeniga med arbetsgivaren i ärendet. Kommunal gjorde samma sak under
MBL-förhandlingen samma dag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska behandla ärendet den 5 december. Hittills
har det borgerliga regionstyret stått fast vid att de vill privatisera
verksamheten. Trots hård kritik, både från personalen som arbetar i
verksamheten och Region Skånes egna utredare. Personalens uppmaningar
om att stoppa privatiseringen får nu också stöd från alla berörda fackförbund.
Flera av förbunden valde också att utveckla sin kritik i
protokollsanteckningar. Vårdförbundet skriver att det sällan valts ut en mera
olämplig kandidat att lägga ut på entreprenad. Att det skulle leda till en
sämre vård för de svårast sjuka i Skåne. Och en sämre arbetsmiljö för
personalen.
Läkarförbundet och Sacorådet varnar för att privatisering kommer att
försämra kompetensförsörjningen och leda till en mer ojämlik vård. De
understryker att sjukvården ska bedrivas utifrån vetenskap och vad som är
kostnadseffektivt - och uppmanar de styrande politikerna att utgå från
samma förhållningssätt.
På dagens fullmäktige kommer frågan upp under interpellationsdebatten.
Anna-Lena Hogerud hoppas att övriga partier tar till sig av vad fackförbunden
tycker.

– Jag är glad att vi får stöd för vår linje av en enig fackföreningsrörelse. Det
betyder mycket. Nu hoppas jag att Alliansen lyssnar på professionerna och
backar från förslaget. Än finns det tid, säger Anna-Lena Hogerud (S),
regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Presskontakt: Per Wilkens, pressekreterare – 072-599 94 09,
per.wilkens@skane.se

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i
regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och
Öresundsintegration.
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